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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    X   

Členění kapitol, návaznost    X   

Práce s odbornou literaturou      X   

Rozsah     X  

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  X     

Vhodnost a správnost použitých metod  X     

Popis, vysvětlení použitých metod    X   

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost     X   

Přehlednost, jasnost    X   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   X    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky    X   

Rozsah   X    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností     X   

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony    X   

Stylistika   X    

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Viz vedoucí práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Pavla Filipová si vybrala téma, které je stále, do jisté míry, tabuizované. V teoretické 

části postrádám odborné, hlubší zamyšlení nad dopadem porodního poranění na ženu, to 

studentka popisuje spíše povrchově. Některé kapitoly, například o cvičení se zdají být 

nedokončené a v podstatě nevysvětlené. V praktické části se objevují nejasnosti v prezentaci 

výsledků. Diskuze je přiměřená, ale studentka komparuje s malým množstvím dostupné 

literatury. Vzhledem k přetrvávajícím problémům žen, zejména v oblasti inkontinence, 

nesdílím studentčino optimistické nadšení z toho jak dobře edukujeme rodičky o jejich 

poporodním poranění. Protože samotná informace o typu porodního poranění jim 

s inkontinencí nepomůže. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Co myslíte „postřikem přímo na kůži“. Tvrdíte, že „postřikem“ dostatečně znecitlivíte 

poporodní poranění rozsáhlého II. tak, aby žena netrpěla bolestí? 

2. Jaká poporodní poranění může ošetřovat porodní asistentka a co k tomu bude 

potřebovat? 

3. Jak připravíte k porodu ženu s obřízkou typu III., abyste zamezila velkému porodnímu 

poranění?  

4. Doporučujete ženám po porodu se sprchovat po každém kojení, myslíte si, že je to 

erudovaná rada, když žena kojí cca 8-15x za den? 

5. Odkud má žena zvedat miminko v podřepu s rovnými zády? 

6. Uvádíte návratnost 40 dotazníku, jak je tedy 35 respondentek 37,14 %? 
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